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مقدمه
درتاریخنقاشیایرانی،نسخههایمصورمتعددیاز
متوننجومیباقیماندهاست.ازنسخمصوربرجایمانده
ازفرهنگوتمدنایرانی-اسالمیچنینبرمیآیدکه
قسمیازتصاویرمتناسببامتوننجومیبودهونیازبه
توجهوخوانشمضاعفدارد.درایننسخههامشاهده
و ویژگیها با هفتگانه سیارات چگونه که میشود
مریخ- سیارۀ شدهاند. مصور آنها به وابسته مفاهیم
بهرام،یكیازاینسیاراتاستکهدرنسخههاینجومی
این است. شده تصویر مكرر بهصورت اسالمی، ِدورۀ
سیارهکهدرفرهنگایرانپیشازاسالمبانامورثرغنه1
خواندهشدهباایزدبهراماوستایی)ایزدجنگوپیروزی(
پیوندیافتهومفاهیمآنبهدورۀاسالمیرسیدهاست.
یشتچهاردهماوستابهستایشوبیانخصوصیاتایزد
نظام در این، بر عالوه است. اختصاصیافته ورثرغنه
اخترشناسیدورۀمیانه،نامبهرامبهسیارۀمریخاطالق
بهرام به ورثرغنه ایزد نام بهعبارتیدیگر، است. شده
کموبیش بهصورت آن مفاهیم و است یافته استحاله
ثابتباقیماندهاست.2بابررسیوتطبیقمتنوتصویر
درنسخههاینجومیمشاهدهمیشودکهچگونهتصاویر
مریخ-بهراماستحالةیافتهوبدینترتیبزمینةمناسبی
برایمطالعةاستحالهآیكونوگرافیکرادرایننگارهها
فراهمآوردهاست.عالوهبراین،وجودمشابهتهاییدر
نقشمایههایمریخ-بهرامبانگارههایبرساووشبیانگر
بر داللت که است تصویری استحالههای از جریانی
مفاهیمیهمسانمیانایندوصورتفلكیدارد.بخش
نخستاینمقاله،بهبررسینقشمایههایتكرارشونده
و تكرار و اسالمی دورۀ در بهرام مریخ- نگارههای در
فلكی صورت بازنماییهای در نقشمایهها این تداوم
برساووشاختصاصدارد.دربخشدوممقالهبهبررسی
تقلیدهایغربیازصورتفلكیبرساووشدرهنرغرب
مقارنبادورۀمیانهوچگونگیهایآنپرداختهمیشود.
درنهایتایننكتهروشنخواهدشدکهنگارۀبرساووش
بهعنوانالگوییتصویریهمدربازنماییمریخ-بهرامدر
مورد میانه قرون مقارن غرب در هم و اسالمی دورۀ

تقلیدقرارگرفتهاست.
بدینمنظورخوانشروشمندتصاویردرایننسخهها

آیكونولوژی است. علمی روشی گرفتن کار به نیازمند
راهبرد سه در که است هنری آثار مطالعه در روشی
توصیفآیكونوگرافیک،تحلیلآیكونوگرافیکوتفسیر
هنری آثار مطالعة به )آیكونولوژی( آیكونوگرافیک
از یكی آیكونوگرافیک تحلیل میان، این از میپردازد.
معانی بررسی به که است تصاویر خوانش الیههای
میپردازد. مكتوب متوِن با پیوند در تصاویر قراردادی
عالوهبراین،دانشنقشمایههاکهازمهمترینفرازهای
حوزۀآیكونوگرافیاست،برایننكتةاساسیاستواراست
که»نقشمایههایهنریبایدهمعرضنمونههایادبی
مذکور رویكرد همچنین گیرند. قرار موردتوجه آنها
نقشمایههایی که دارد نكته این بر ضمنی تأکیدی
باروری حاصل که دارند را نمادها به ارتقاء قابلیت
:1390 )عبدی، باشند« تصاویر توسط ادبی مضامین
استحالة4 روش، این در مهم ابزارهای از یكی .)92
و تغییر از مداومی جریان که است آیكونوگرافیک
مطالعة با میدهد. نشان را نقشمایهها5 در تحوالت
دقیقنقشمایههایموجوددرتصاویِردورههایمختلف،
مشاهده تصاویر بازنمایی در جزئی یا کلی تغییراتی
استحالة نامهای با را تغییرات این پانوفسكی میشود.
کلی6وتغییراتخاص7)شكلکاذب(8توضیحمیدهد
رویكرد از استفاده با نیز حاضر پژوهش در )همان(.
استحالةآیكونوگرافیکوبادرنظرگرفتنتكراروتداوم
دربازنماییهایمریخوبرساووشدردورۀاسالمی،انواع

استحالهدرایننگارههاموردبررسیقرارمیگیرد.

پیشینة پژوهش
فریتزساکسلدرپژوهشیدربابتاریخصورتگری
سیاراتدرشرقوغرب)1912(بابررسیمتونمختلف
سیارات تصویری الگوهای سرمنشأ جستجوی در و
هفتگانه،تصویرمریخراباشمشیروسربریدهایدر
دست،باخدایجنگبابلینینیب9مطابقتدادهاست.
و اسالمی فلزکاری تصاویر دادن تطبیق با ویسپس
و نقوش با قزوینی المخلوقات عجایب از نسخههایی
به مجسمههایپرستشگاههایصابئیندرمتونکهن
نتیجهدستیافتهکه»الگوهایتصویریخدایان این
بابلیبهوسیلةپرستشگاههایصابئینحرانیحفظشده
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وبهدستمسلمانانرسیدهاست«)رضازاده،6:1393(.
اماآنچهپژوهشساکسلرادررابطهبامنشأتصویری
ارائة عدم میدهد، قرار ابهام از هالهای در سیارات
نمونههایتصویریازهمسانیهایاحتمالیمیانتصویر
چنانكه است. بابلی سنت با اسالمی دورۀ در سیارات
خودنیزمتذکرشدهاست»ازبابلقدیمهیچتصویری
ازسیاراتدرقالباثریواحدبهدستمانرسیدهاست«
)رضازاده،14:1397(.بدینگونهکهخودوینیزدراین
کردن لحاظ با و است نگفته قطعیتسخن با رابطه،
فاصلةزمانیمیانبابلقدیمودورۀاسالمیبااحتیاط

فراوانگامهاییرادراینزمینهبرداشتهاست.
نجومی تصاویر خاستگاه با رابطه در عالوهبراین،
تحقیقاتفریتزساکسلواروینپانوفسكیرامیتوان
مهمترینپژوهشهاتلقیکرد.آنهادرپژوهشیتحت
در که میانه قرون در اسطورهشناسیکالسیک عنوان
روش از استفاده با دادند، انجام م. 1933 سال
اسطورهای تصاویر احیای چگونگِی به آیكونوگرافی
نجومی تصاویر قالب در و میانه قرون در کالسیک
پرداختند.یكیازصورتهایموردبررسیآنهادراین
تأثیر تحت پرسئوس فلكی صورت تصویر پژوهش،
استفانو همچون محققانی است. اسالمی نگارههای
تحلیل با تا کوشیدهاند نیز )1997( کاربونی
آیكونوگرافیِکتصاویرسیاراتدرآثارفلزیدورۀاسالمی
تصاویر با مرتبط مضامیِن نجومی، متوِن با ارتباط در
آلمانی ازطرفدیگر،محقق راروشنسازند. سیارات
نسخهای ترجمة و تصحیح با )1962( ریتر هلموت
نجومیمربوطبهقرنیازدهمم.)پنجمه.ق(بهنامغایه
الحكیمواحّقالنتیجتینبالتقدیمپرتویینوبرمطالعات
پژوهش، این تاباندهاست.در نجومی بهمتون وابسته
توصیفاِتنسخةمذکوردربارۀسیارۀمریخ-بهراممورد
استفادهقرارمیگیرد.برایناساس،اینپژوهشسعی
الگوهای در کاوش به جزئیتر، مطالعهای با تا دارد
تصویرِیبازنماییسیارۀمریخ-بهرامدرنگارگریایرانی-

اسالمیبپردازد.

تیاویر مریگو بکرا  در نسخه های نجومی دور  
اسامی

سیاراتدرآثاربرجایماندۀدورۀاسالمی-ایرانیبه

دوشكلبازنماییشدهاند:درشكلاولهریکازسیارات
براساسیكیازدومفهومبیتیاشرفدرکناریكیاز
بروجدوازدهگانهترسیمشدهاندودرشكلدوم،نقوش
Car-( است ترسیمشده منفرد و مجزا بهصورت آنها
boni, 1997, 9-20(.بیتبهمعنیخانةسیارهدرنجوم

احكامیاست.درمنطقهالبروجدوازدهبرجیابیتمیان
هفتسیاره،طبقنجومقدیمتقسیمشدهاست)مصفی،
220:1357(.شرفنیزدرمقابِلهبوطاست.»درجهای
سیاره آن شرف سیاره، برای را برج همة یا برجها از
است.« جدی برج در بهرام - مریخ شرف میگویند.
)همان:439(برهمیناساستصاویرمریخ-بهرامنیز
درنسخههایمصورشدۀنجومیدردورۀاسالمینیزبه
عقرب و حمل برجهای با همراه یا منفرد صورت دو

بازنماییشدهاست.
تصویر ایلخانی دورۀ با مقارن که 1 شمارۀ نگارۀ
شده،مریخ-بهرامراباتاجیبرسر،جامهایسرخرنگو

1.-برگی-از-عجایب-المخلوقات-قزوینی،-به-تاریخ-678-ه.ق،-محفوظ-در-
کتابخانه-مونیخ-آلمان،-منبع:

https://www.digitale-sammlungen.de-
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نشستهبرتختشاهیترسیمکردهاست.اوسربریدهای
راست دست در برکشیده وشمشیری دستچپ در
مشخص نسخه این تصاویر مشاهدۀ با است. گرفته
میشودکهپیكرههاییکهدرایننسخهترسیمشدهاند،
سادهوخطینبودهوبهشیوهایملموسنقاشیشدهاند.
دراینصفحه،توصیفنجومیمختصریدربارۀمریخدر
کنارتصویرمشاهدهمیشود؛»مریخنحساصغراستو
نحوستاواززحلکمتراستوبرجنگوقهروغلبه
چنانکه .)1 شماره تصویر متن )ترجمه دارد« داللت
و نشستن حالت به صریحی اشارۀ میشود، مشاهده
مریخ- توصیف در بریده سر و شمشیر نقشمایههای
بهرامبهکارنرفتهوبهتوصیفاتیدربابنحوستمریخ
وجنگطلبیاواکتفاشدهاست.تصاویرمریخدرحالیکه
شمشیریدریکدستوسریبریدهدردستیدیگر

دارد،درنسخههایدیگرنیزبازنمودیافتهاست.
نوشتة التنجیم الصناعه الوائل التفهیم کتاب در
دارد. وجود مریخ-بهرام از توصیفی بیرونی ابوریحان
بیرونیصورتمریخرا»جوانیبردوشیربرنشستهوبه
دستراستشمشیرآختهوبهدیگردستتبرزینو
دیگرصورتشبراسبگلگونوبرسرخود10وبهدست
چپنیزهبروورکوئی11سرخبستهوبهدستراستسر
مردموجامهاشسرخ«)بیرونی،389:1351(توصیف
کردهاست.چنانچهپیشترذکرشددانشنقشمایهها
نمونههای و هنری نقشمایههای همعرض مطالعة به
دانش اصل با همپیوند بنابراین، دارد؛ تأکید ادبی
نه التفهیم، متن در مریخ-بهرام توصیف نقشمایهها،
تنها»جوانیبردوشیربرنشسته«همعرضبامضمون
»تاجبرگرفتِنبهرامگورازمیاندوشیر«بودهوبیانگر
بارورِینقشمایةمذکورتوسِطمتنادبیدیگریاست،
بلكهمبینادامةحیاتباورهایایزدبهرامدرمتنهای
در مذکور تصویر  از بازنمایی هرچند است. مؤخرتر
طور به اما نشده، یافت مریخ-بهرام نجومِی نگارههای
مشخصدرمتونمكتوباستمرارداشتهاست.عالوهبر
توصیفاتبیرونیدربارۀمریخ،درمتونادبیواستعارات
شعریدورۀاسالمینیزمریخبهکراتتوصیفشدهاست.
»مریخ سلحشور«، »مریخ مانند عبارتهایی در
خونآلود«،»ترکخنجرکش«و»امیرخطةپنجم«.12

»جنگجویی«، بر تأکید بیانگر بهوضوح ترکیبها این
»خشم«و»قدرِت«اوست.

نسخةدیگریازعجایبالمخلوقاتقزوینیمتعلق
بهحدودسال823هجریموجوداستکهاکنوندر
در نسخه این است. برلین در زاره پرفسور تملک
کارگاههایهنریعثمانیان13وتحتنظارتهنرمندان

ایرانیمصورشدهاست.
درنگارۀشمارۀ2نیزالگوهایمشابهیدرترسیم
مریخبهکاررفتهونقشمایههایشمشیروسربریده

این در مریخ-بهرام بازنمایی در اما است؛ شده تكرار
نگاره،استحالةآیكونوگرافیکنیزقابلمشاهدهاست؛تاج
مریخ-بهرامباکالهجایگزینشدهاست.همچنینجامة
باتوصیفاتنجومیموجوددرمتون،به مریخمنطبق

رنگقرمزترسیمشدهاست.
درنگارهایدیگرازنسخةمصورعجایبالمخلوقات
هجری( 865( است محفوظ پرینستون موزۀ در که
مریخ-بهرامباجامهایسرخرنگکهبهتنداردبرتختی

نشستهاست.
آنچهدرایننگاره)تصویرشمارۀ3(درمقایسهبا
جلوه متفاوت برلین و مونیخ نسخههای نگارههای

2.-برگی-از-عجایب-المخلوقات-قزوینی،-حدود823-ه.ق،-از-مجموعه-
پرفسور-زاره،-محفوظ-در-موزه-برلین.-منبع:

https://www.si.edu/-
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میکند،ایناستکهمریخ-بهرامدراینجاباچهاردست
بازنماییشدهاست.بهگونهایکهدودستدرجلوودو
دستدیگردرپشتآنترسیمشدهاست.دستهای
جلوییحملکنندۀشمشیروسربریدهاند.اوشمشیررا
برشانةخودنهادهوموهاِیسِربریدهرابادستیدیگر

بریده سر از درحالیکه است، گرفته و زده چنگ
قطرههایخونمیچكد.دستهایعقبیاونیزعقربو
آتشدانیراحملمیکنند.پیشتراشارهشدکهعقرب
یكیازخانههایمنطقهالبروجیمریخ–بهراماست؛اما
نقشمایةآتشداندراینتصویربسیاربحثبرانگیزاست.
دراینرابطهبایدچنینگفتکهدرمتونپیشازاسالم
سیارۀمریخهمبستهباایزدبهرامتلقیمیشدهاست.از
طرفیدیگر،اینمتوندربردارندۀداللتهایمتعددیاز
ارتباطمیانایزدبهراموآتشمقدساست.آتشبهرام،
مهمترینآتشدینزرتشتیاست.بنابهگفتةمهرداد
است: موجود آتش گونه سه زرتشتی آیین »در بهار
مهمترینآنهاآتشبهراماستومراحلتطهیربسیار
ترتیب بدین .)138 :1376 )بهار، دارد« پیچیدهای

مالحظهمیشودکهنمونةاخیرحاملنشانههاییازهر
دوداللتپیشوپسازاسالماست.

برج دو همراه به مریخ-بهرام دیگر نمونههایی در
توصیفات مطابق است. ترسیمشده عقرب و حمل
بیرونیدرالتفهیمخانةمریخدوبرجحملوعقرباست
در برج نخستین َحَمل، برج .)396 :1386 )بیرونی،
منطقهالبروجاست.درشعرفارسینیزاشاراتیمكرربه
از زیر بیت در ازجمله است. گرفته صورت برج این

ناصرخسروقبادیانی:
تصویرشمارۀ4برگیازکتابالبلهانابومعشربلخی
نام بهزبانعربیاستومؤلف ایننسخه است.اصل

خودرادرصفحاتیازایننسخهذکرکردهاست.ابومعشر
بلخی،اخترشناس،ریاضیدانوفیلسوفدورهعباسیان
بود.درنگارههایایننسخه،مریخ-بهرامدرقوسیدر
میانةتصویرقرارگرفتهاست.درپایینتصویر،کادرهایی
عالمتهای با سیاره سه که ترسیمشده
منطقهالبروجیشاندرآنقرارگرفتهاست.مریخسواربر
قوچ)برجَحَمل،بّره(شمشیریدریکدستوسری

بریدهدردستیدیگردارد.
درنسخهنجومیمصّوریبهنامغایهالحكیمواحّق
النتیجتینبالتقدیمکهدرقرن10-11م.نوشتهشده،
مریخ- تصویر که دارد وجود مریخ درباره توضیحاتی
بهرامسواربرقوچ)َحَمل-بّره(رابیانمیکند؛یكیاز
چهارتوصیفسیارۀمریخدراینرسالهاینگونهاست:
»مردیکهبرشیری14سواراست،باشمشیریکشیده
این در دردستچپ. بریده وسری راست دردست
همچنین است«، بّره برج از سوم درجة در او حالت
صورتدیگریازبازنماییمریخهمراهبابرجحملاست.
بّرهایاست،دارایقدرت بر اوکهدراینحالتسوار
خوبوبداستامادراینحالتبیشترگرایشبهشر
مریخ تصویر  .)Ritter and Plessner, 1962:130( دارد
سواربرحملدرنسخةالموالید،کتابیدیگرازابومعشر

بلخینیزبازنمودیافتهاست.
ابومعشر از دیگری شناسانة اختر رسالة الموالید

3.-برگی-از-عجایب-المخلوقات-قزوینی،-نسخه-پرینستون-مربوط-به-قرن-
نهم-ه.ق. به-شمارة:

82G. no Garrett

-اولین-از-بروج-تا-هشتم------نام-این-بره-وان-دگر-کژدم
هر-دو-مریخ-را-شدند-بیوت-همچو-برجیس-را-کمان-با-حوت-

)دیوان-ناصرخسرو،1397:-146(
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صورتهای و نجوم احكام رساله، این در است. بلخی
فلكیوپیشگوییهاییدربارهموالید15ذکرشدهاست.
دربرگیازنسخةالموالید)تصویرشمارۀ5(مریخ-بهرام
در و شمشیر دستی در حمل، فلكی صورت بر سوار
حمل موهایش قسمت از را بریده سری دیگر دستی
ما المریخعلی و الحمل میکند.عبارت»هذهصورت

چشم به صفحه باالی قسمت در السما« فی یری
میخوردونگارهخالیازعناصرتصویرِیدیگراست.

درنسخةدیگریازالموالید)تصویر7(اینالگوی
تصویریدردرجاتمختلفیازکیفیتدراجرابهصورت
قراردادیبازنماییشدهاست.دربیشترمواردحتیرنگ
قرمزلباسکهازداللتهایسیارۀمریخدرمتوننجومی
است،بهصورتقراردادیتكرارشدهاست.ایندرحالی
گاه دادهاست. رخ سر پوشش در تغییراتی که است
مریخ-بهرامتاجبرسردارد)مانندنگارۀشماره1(وگاه
باکالهخود)نگاره های-5-و-6(یاکاله)نگارههای3،2و

4(ترسیمشدهاست.
)تصویر الموالید از فوقالعاده نگارهای در همچنین
که است ترسیمشده بهگونهای مریخ-بهرام شماره7(،

بهجایسربریده،عقربیرادردستگرفتهاست.
عقربنیزیكیازدوخانهمریخوازبرجهایمادهو
دارایمزاجسرداست)بیرونی،190:1386(.ابوریحان
بیرونیدرالتفهیمداللتبرجعقرببرخویهاوروشها
و- اندوه- با- »بدخوی،- است:- کرده توصیف اینگونه را
سخاوت،دلیر،بافریب،ترشروی،خشمآلودوکشنده،
خویشتن« بر معجب کاهل، نادان، بیشرم، حافظ،

4.-برگی-از-البلهان،-محفوظ-در-کتابخانه-بودلیان،-812-ه.ق،-منبع:
https://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley

5.-برگی-از-الموالید،-اوایل-قرن-هشتم-یا-نهم،-قاهره،-منبع:-
gallica.bnf.fr

6.برگیازنسخهکتابالموالید،880-979ه.ق.محفوظدرکتابخانة
سلطنتیفرانسه،منبع:

/https://gallica.bnf.fr-
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)همان:325(.جایگزینیعقرببهجایسربریدهنیزدر
اینجااستحالهایآیكونوگرافیکرانشانمیدهد.باتوجه
بهداللتهاومعناهایموجوددرمتوننجومیدربارۀ
برجعقرباحتمالمیرودکهنگارگراِننسخهبهارتباط
باداللتبر»خشمو بریده معناییمیانعقربوسر

بدخوییونحوست«نظرداشتهاند.
نگارههای8و9،برگهاییازنسخهنجومیالبلهان

ایستاده، حالت در مریخ-بهرام تصاویر این در است.
شمشیریدریکدستوعقربیدردستدیگردارد.
عقربیدیگرنیزبهصورتوارونهدرسمتدیگرتصویر
مشاهدهمیشود.شواهدبیانگربازنماییهایاینصورت

نجومیمطابقبانظامبیتاست.
همچنینبایدبهنمونههایفراوانیازظروففلزی
دورۀاسالمیباتصویرمریخ-بهراماشارهکرد.درتصویر
حكاکی خراسان از ابریقی روی بر که نیز 11 شماره
شده،مریخدرحالیکهسواربرقوچاستوشمشیریدر
راحمل بریده دیگرسری دردستی دارد، یکدست

میکندکهبهشكلوارونهتصویرشدهاست.
آیكونوگرافی روش در شد، ذکر پیشتر چنانکه
محققمیکوشدمعنایقراردادیتصاویرراباتكیهبر
متونادبیبگشاید.درنگارههایسابقالذکر،باتوجهبه
و تصاویر تكرار آیكونوگرافیک، استحالة رویكرد
نجومیدر مفاهیم تداوم و استمرار بیانگر نقشمایهها
قالبنقشمایههاست.بابررسینگارهها،تفاوتهاییدر
حالتهاینشستنوایستادن،جامههاوکالهخودیاتاج
ونیزحالتچهرهمریخ-بهراممشاهدهمیشود؛اماآنچه
درهمهاینتصاویربهصورتقراردادیتكرارشدهاست،
بریدهاست.شواهدگویای دونقشمایةشمشیروسر
اینمهماستکهاینتصویرحیاتدیرپاییداشتهاست.
دو با مریخ مكرِر بازنماییهای به توجه با اکنون

7. برگی از نسخه الموالید، 880-979 ه.ق، محفوظ در کتابخانه 
ملی فرانسه، منبع:

/https://gallica.bnf.fr 

8. برگی از نسخه البلهان 812 ه.ق، محفوظ در کتابخانه بودلیان آکسفورد منبع:

/https://www.bodleian.ox.ac.uk

9.-برگی-از-کتاب-البلهان،--939-961-ه.ق،-نسخه-عثمانی،-کتابخانه-
سلطنتی-فرانسه-منبع:

Paris, Bibliothèque Nationale 242 f.22v-
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نقشمایةشمشیروسربریدهاینپرسشمطرحمیشود
کهدردورۀاسالمیچهتصاویریهمانندوهمبستهبا
در تصویری سنت کدام یافت؟ میتوان مریخ-بهرام
الهام مورد بریده، سر و شمشیر با مریخ بازنمایی
هنرمنداندورۀاسالمیبودهاست؟یابهبیانیسادهتر،
سر و شمشیر نقشمایههای با مریخ قراردادی تصویر
باقیمانده نگارههای است؟ آمده پدید چگونه بریده
بیانگرایننكتهاستکهدرسیِرتكویِنتصاویرمریخ-
بهرامدردورۀاسالمیاستحالةآیكونوگرافیکبهصورت
ابوریحان نمونه، بهعنوان است. داده رخ جزئی و کلی
)بهجای شیر« دو بر نشسته »جوانی را مریخ بیرونی
تختیاصورتفلكیَحَمل(ودارای»تبرزین«)بهجای
شمشیر(توصیفکردهاست؛عالوهبرایننقشمایههای
شمشیروسربریدهرانیزدردستانمریختوصیفکرده
که الموالید و البلهان نسخههای نگارههای در است.
بازنماییمریخ-بهرامبراساسنظامبیتاست،توصیفاِت
متوننجومیبهصورتتحولیافتهبازنماییشدهاست.
بدینمعناکهمریخبهجایاینکهبرتختنشستهباشد،
توصیفات بنابراین،در )بره:حمل(است؛ قوچ بر سوار
و تغییر از طیفی و...( الحكیم غایه )التفهیم، متنی
تحوالتدربازنماییصورِتمریخ-بهراممشاهدهمیشود
درحالیکهموضوعهمچنانثابتماندهاست.همچنین،
مشابهتهایی نقشمایهها، در تغییرات انواع بر عالوه

فلكی صورت و مریخ-بهرام تصویری الگوی میان
برساووشمشاهدهمیشود.

چنانچهپیشترذکرشد،ساکسلدرپژوهشخود
دربارۀمنشأتصویِرسیاراتدرعجایبالمخلوقاتنسخة
مونیخ،ایننكتهرابیانکردهاستکهصورهفتاختردر
ایننسخهاختصاصاًبهمنظورصورتگریاینمتنابداع
نشدهاندبلكهازالگوهایتثبیتشدهقبلیهماناجرام
این هدف .)Saxl,1912: 2( گرفتهشدهاند سماوی
پژوهشنهتبیینخاستگاهتصویرِیمریخ-بهرامدرایام
همسانیهای و تمایزها درک و تحلیل بلكه باستان،
تصویریمیانمریخ-بهرامباصورتفلكیبرساووشدر
دورۀاسالمیوانتقالمفاهیممشابهدرزمینةنجومیو
است. نجومی نسخههای نگارههای میانجِی به
بهاینترتیب،استمراروتداوِمبازنماییمریخ-بهرامبادو
نقشمایةذکرشده،حاکیازاستمرارالگوی»تصویریـ

متنی«استکهحیاتیدیرپاداشتهاست.

مریگ  نگاره های  در  ایکونوگرافیی  است اله 
بکرا  و برساووش:

نگارۀ بستگیهای و همانندیها جستوجوی در
مریخبادیگرنگارهها،نوعیارتباطبصریمیاننگارههای
نسخههای در برساووش فلكی صورت از برجایمانده
نسخههای در مریخ نگارههای و صورالكواکب مصور

نجومیدورۀاسالمیقابلمشاهدهاست.
مطابقتوصیفاتصوفیدرصورالكواکب،برساووش
فلكی ازصورتهای دیو( بََرندۀسر )حاملرأسالغول:
نیمكرۀشمالیاست.اوبهصورتمردیتصویرشدهکه
»برپایچپایستاده،پایراستبرداشتهودستراست
دارد« غولی سر چپ دست به و برده سر باالی بر
)حیدرزاده،1393(.درمتوناحكامنجومدورهاسالمی
نیزبرساووش»ازطبیعتمریخوزحلدانستهشدهکه
است« منحوس نیز رأسالغول بنابراین منحوساند؛
)قمی،323:1375(.درتصاویر11و12همانندیهاو
قابلمشاهده فلكی دوصورت این میان مشابهتهای

است.
عبدالرحمن که است کتابی الثابته صورالكواکب
صوفیدرسال353ه.قبهرشتةتحریردرآوردهاست.

10.-بخشی-از-نگارة-حکاکی-شده-بر-روی-ابریق-شرق-ایران-)خراسان،-
احتماالً-هرات(-حدود-610-580-هجری،-منبع:

)Carbony, 1997: 25(-
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این

کتابکهدرموردستارگانثابتاست،ادامةپژوهشهای
آثار پایة بر و بود هجری سوم سدۀ در ستارهشناسی
کالسیکوکهنازجملهالمجسطی16نوشتةبطلمیوس17
از بسیاری کتاب این در صوفی بود. تدوینشده
رصدهایشرابههمراهتصاویرتشریحکردهاست.دراین
و شدهاند نامگذاری عربی نامهای با ستارگان کتاب،
و فلكی دقیقستارگاِنهرصورت قدرهای از جدولی
نامهایصورتفلكیارائهشدهاست.چنانکهدرتصویر
با جامهای برساووش میشود، مشاهده 11 شمارۀ
یکدست با او دارد. تن بر پرچین و خطی طراحی
شمشیریرابرافراشتهوبادستیدیگر،سرغول)دیو(
ریشداریراحملمیکند.ایننگارهقدیمیترینتصویر
ازبرساووشدرنسخةصورالكواکبصوفیومربوطبه
دورۀآلبویهاست.درصفحةآخرایننسخهچنینذکر
شدهاستکهایننسخهدرسال400هجریبهوسیلة
شیراز در محمد ابن عبدالرحمن بن حسین
نسخهبرداریشدهاست)خزایی،74:1386(.باتوجهبه
تاریخایننسخهوتقدمزمانیآنبرعجایبالمخلوقات
تصویر پیشیِن صورتبندِی )1 )تصویر مونیخ نسخة
سری و شمشیر قراردادِی نقشمایههای با برساووش
بریدهداللتهاییبرانتقالمعنابهمیانجِینقشمایهها
دارد.تصویر13نیزیكیدیگرازنسخههاییاستکه
مریخ-بهرامرابانقشمایههایشمشیروسربریدهدر

این اسكندر. است؛رسالةوالدت بازنماییکرده دست
کاشی حسن بن یحیی بن محمود توسط که رساله
است، شده کتابت و تألیف المنّجم عماد به معروف
تصاویرمنطقهالبروجدرزمانتولداسكندردرسال785
و مریخ میان شباهتهای میدهد. نشان را ق هـ.
برساووشدرایندونگارهباتفاوتزمانیحدود500
سالبسیارتأملبرانگیزاست.همسانیهاییازایندست
نیزپیگرفت.بهعنوان رامیتواندرنسخههایدیگر
موزۀ در که صورالكواکب از دیگر نسخهای در نمونه
شیوه به جامهای برساووش میشود، نگهداری آقاخان
این به برتندارد. ایرانی نقاشی نگارههایمعمولدر
معنیکهدرتمایزباجامةخطیوپرچینموجوددر
نسخهصورالكواکبموزۀبودلیان)تصویر12(ایننگاره
بهشیوهمألوفنگارگریوباجامةرنگپردازانهاجراشده
نسخة در اجرا شیوۀ میشود مالحظه چنانکه است.
مذکور)تصویرشمارۀ13(ازنسخقبلیفاصلهگرفتهو
بهواسطةهمانندیصوریباسایرموضوعاتموجوددر
زمینة نجومی، مفاهیم با ناآشنا ناظر برای نگارگری
دریافتهایبیواسطهایراایجادکردهاستکهمیتواند
حمل نگاره که نباشد موضوعی با همبسته و مطابق
نقشمایة معنای درک و شناسایی ازاینرو میکند،
حاضرمنوطبهآشناییباموضوعاتومضامیننجومی

خواهدبود.
صرفنظرازتغییراتسبکشناسانهدرجامهوحالت

11.-تصویر-برساووش-از-صورالکواکب-صوفی،-400-ه.ق،-موجود-در-
کتابخانه-بودلیان-آکسفورد-به-شماره-144.111/435-منبع:

/https://www.bodleian.ox.ac.uk
12.-کتاب-والدت-اسکندر،-813-ه.ق،-محفوظ-در-کتابخانة-انستیتو-ولکام-

لندن،-منبع:-)آژند،1393:-199(
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ایستادنبرساووش،نقشمایههایشمشیروسربریده
همچنانبهصورتقراردادیتكرارشدهاست.

نگارههای در حتی بازنمایی قراردادی چرخة این
غربینیزمشاهدهمیشود.درتقلیدهاییکهازنسخة
صورت غرب در میانه قرون در صوفی صورالكواکب
سری و برکشیده شمشیری برساووش است، گرفته
بریدهدردستدارد)تصویر15(.بامقایسةتقلیدهایی
برساووشصورتگرفتهاست،همسانیهاییدر از که
بریده سر کردن حمل و آنها ایستادن حالتهای
در برساووش درحالیکهشمشیر اما میشود؛ مشاهده
نسخةآرسنال)تصویر15(صافاست،درنسخةپاریس
سرخود باالی بر شكل هاللی شمشیری )16 )تصویر
بردهاست.دیویداوالنسیدراینرابطهمعتقداستکه
»برساووشغالباًدرحالیکهشمشیریصافیاخنجری
بهطور بازنمایی این است. شده تصویر میکند حمل
است« فلكی صور در او وضعیت بیانکنندۀ خاص
)Ulansey,1989:29-30(اماسربریدهدردستبرساووش

ریشدار غولی صورالكواکب، نمونههای همانند
)رأسالغول(است.نگارههایمذکوربازنماییهایمتعدد
نگارهبرساووشرادرانطباقبانسخةصورالكواکب)400

هجری(نشانمیدهد.
پرسئوس، مضمون تحت نیز غربی نجوم در
نقشمایهایوجودداردکهبهلحاظصوریهمانندیهای
بسیاریبابرساووشدارد.درخصوصزماِنواردشدِن
شخصیتپرسئوسازقالباسطورهایبهقالبنجومباید

بهایننكتهاشارهکردکهدراواخرامپراتوریروم،نسخة
آراتئا18 ناِم به ویژگیهایستارگان و نامها از مصوری
از یكی به نیز پرسئوس نسخه، این در شد. تألیف
که پرسئوس است. یافته استحاله فلكی صورتهای
بود، یونان اساطیری شخصیتهای از یكی پیشازاین
مطابقروایات»هدایاییجادوییازخدایاندریافتکرد
تاباگورگونی19کهسریمارمانندداشتمبارزهکند.این
بانگاهکردنبه گورگون،مدوسانامداشت؛دیویکه
آدمیان،آنهارابهسنگتبدیلمیکرد.پرسئوسدر
نبردیقهرمانانهسرمدوسا20راجداساختوقدرتاو
رابهدستآوردوبدینطریقدشمنانشراازبینبرد«
)Eddy and Hamilton, 2012: 112-153(.بازنماییهای

از دارد، وجود غرب هنر در پرسئوس از بسیاری
تا گرفته باستان یونان گلدانهای روِی نقاشیهای
اینجا در آنچه اما درغرب، تاریخی دوراِن نقاشیهای
تقلید جریان در که است نكته این است قابلذکر
گستردۀ حضور بهرغم برساووش، از غربی هنرمنداِن
شخصیتپرسئوسدراسطورههایکالسیک،هنرمندان
 Seznec,1961:(سرمدوسارابهرأسالغولتغییردادهاند
156(.محتملاستکهاینتغییردرپیوندبانسخههای

مصورصورالكواکبصورتگرفتهباشد.
امیولسدرمقالةخوددربارۀقدیمیتریننسخة
به اشاره ضمن بودلیان( )نسخة صوفی صورالكواکب
اینكهقروننهمودهممیالدی)سوموچهارمهجری(

13.-صورت-فلکی-برساووش-از-نسخه-صورالکواکب،-موجود-در-موزه-
آقاخان،-مربوط-به-قرن-دهم-هجری-منبع:-

/https://www.agakhanmuseum.org
14.-صورت-المریخ،-بدون-رقم،-عجایب-المخلوقات-قزوینی،-احتماالً-

فلسطین،-قرن-12-ه.ق.-منبع:-
https://daten.digitale-sammlungen.de/ BSB Cod.

arab. 463
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دورۀبرترییافتِنآثاروتولیداتمسلماناندرتمامی
زمینههابرغرباست،بهذکرایننكتهپرداختهاستکه
مسلمانانضمنمطالعةصورتهایفلكیعهدباستان،
اسامی از برگرفته که را صورتها از برخی نام
اسطورهشناختییونانیبودهاستوبرایآنهامعنای
خاصینداشته،تغییردادند)ولس،117:1397(.یكی
ازاینمواردصورتفلكیپرسئوساستکهبهرأسالغول
تغییریافتهاست.بهبیانولس،درتصویربرساووشدر
باستان، سنت »برخالف بودلیان، صورالكواکب نسخة
صورتاسالمیحاملسربریدۀمدوسانیستبلكهسر
نرهغولیریشدارراحملمیکندکهریشاواحتماالً
ناشیازتشخیصنادرستچكههایخونیاستکهاز
گردنآنگورگونمیریختهاست«)همان:119(.این
صورتی به غربی اسطورهای زمینة از نقشمایه تغییر
نهاده نام امیولس»شرقیسازیصورتها« را شرقی
استکهدرپژوهشحاضردرذیلروشآیكونولوژیبا

عنواناستحالةجزئیشناختهمیشود.
پانوفسكیوساکسل)1933(باعطفتوجهبهتغییر
نقشمایةسرمدوسابهرأسالغول،اینموردرابهعنوان
سنتیتصویریکهموردتقلیدگستردۀهنرمندانغربی
قرارگرفتهعنوانکردهاند.تاجاییکهحتیهنرمندی
چونآلبرشتدورردرنقاشِیخودازتصویرپرسئوس،

سر کنار در را )Caput Alghol( رأسالغول غریب نام
بریدهدرتصویرذکرکردهاست)تصویر18و19(.

باگذرزمان،تغییراتیدرترسیمصورتهایفلكی
بهوجودآمدومقارنقرونمیانهدرغرب،هنرمندان
بهجایترسیمصورتهایاسطورهاییونانیورومیبه
براین پرداختند. اسالمی نجومی صورتهای از تقلید
با مدوسا بریدۀ سر نیز پرسئوس بازنمایی در اساس
رأسالغولجایگزینشد.اینجایگزینیرامیتواندر
شمارتغییراتخاصتلقیکردکهبهموجبآنمضمون
سربریدۀمدوساموجوددراسطورۀیونانی،بافرمیجدید
احیاشده اسالمی دورۀ مصور نسخههای از برگرفته و
است.پانوفسكیوساکسلنیزدرزمینهمنشأتصاویر
نجومیدرغربتحقیقاتدامنهداریراانجامدادندودر
اینزمینهبهدوگونهازمنابعبهعنوانمنشأرواِجتصاویر
نجومیاشارهکردهاند؛یكینسخههاینجومیغربیکه
درحدودقرن12میالدیدرسطحوسیعیتولیدشدند
اواخرقرون ازمنابعشرقی21کهدر تأثیرات ودیگری
 Panofsky( است قابلمشاهده وسیعی سطح در میانه
and Saxl,1933(.آنهادراینبارهباوردارندکهنخستین

اسالمی نسخههای که بود اسپانیا و سیسیل در بار
رادرسرتاسر اسالمی تصاویر اینکپیها ترجمهشد.
اروپاگسترشداد.ازاینرو،مقارندورانمیانه،درحالیکه

15.-صورت-فلکی-برساووش-در-نسخة-
صورالکواکب،-قرن-13-م.-محفوظ-در-کتابخانة-

آرسنال،-به-شماره-1036،-منبع:
)Panofsky and saxl,1933:249(-

16.--صورت-فلکی-برساووش-در-نسخة-
صورالکواکب-قرن-15-م،-محفوظ-در-موزة-ملی-

پاریس،-به-شماره-5036-منبع:
)Panofsky and saxl,1933:249( 

17.-برگی-از-نسخه-صورالکواکب-صوفی،-محفوظ-
در-کتابخانة-ملی-فرانسه،-به-تاریخ-1440-1430-م.
 Bibliothèque nationale de-:منبع
France → arab. 5036, fol. 67v
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افول به رو )یونانی-رومی( کهن صورتهای بازتولید
گذاشتهبود،سنتشرقی22)نگارگریاسالمی(تأثیری
عمیقبرچرخةبازنماییهانهاد)ibid(.برایناساس،
و پرسئوس همانندیهای که کرد تصور میتوان
برساووشدرایندورانوازطریقگسترشنفوذسنت
نسخشرقیصورتگرفتهباشد.بههمیندلیلاستکه
سر بهجای )15 شماره )تصویر پرسئوس بازنمایی در
نامبرده آن از اسطورهای روایت در که مدوسا بریدۀ
بازنماییشده شدهاست،سردیوریشدار)رأسالغول(
میشود، مشاهده شمارۀ20 تصویر در چنانچه است.
بهصورت اسطورهای چارچوب در مدوسا سر بازنمایی
که گورگون به )اشاره است مارگونه موهای با سری
موهاییمارگونهدارد(امادرنمونةتصویریشماره21
نسخة در رأسالغول با منطبق ریشدار غولی سر

صورالكواکب400هجریاست.
بدینترتیبپژوهشحاضراززاویهایدیگر،مبّین

تأثیراِتگستردۀنجوماسالمیبرنجومغربیمقارنبا
دورۀمیانهاستفرضیهایکهپانوفسكیوساکسلنیزاز
دیگرسوبدانپرداختهبودند.تصاویرداللتبرایننكته
نسخههای در برساووش متعدد نگارههای که دارند
در اندک تغییراتی بهرغم اسالمی، دورۀ نجومی
نقشمایهها)مانندحالتریشکوتاهیابلندویاحالت
ایستادنبرساووش(ازالگوییثابتپیرویکردهاست.
توصیف و صورالكواکب نسخه متِن از ملهم الگو، این
چگونگیقرارگرفتنستارههاوتشكیلصورتنجومِی
برساووشاست؛اماپرسشاینجاستکهچگونهمیتوان
فلكی صورت تصاویر میان همسانیهای و تشابهات
نسخة تصویر با را غربی نسخههای در برساووش
این کرد؟ تبیین هجری( 400( صوفی صورالكواکب
نسخةصورالكواکب تأثیرگذاری ابعاد در ریشه پرسش

صوفیبرنجومغربیدارد.
صوفی صورالكواکب کتاِب تأثیرات با رابطه در

18.--صورت-فلکی-پرسئوس،-گراور-چوبی-آلبرشت-دورر،-منبع:-
)Panofsky and Saxl,1933:249(

19.--صورت-فلکی-پرسئوس،-نسخة-نجومی-وین،-منبع:
)Panofsky and saxl,1933:249( 

20.سر-بریدة-مدوسا،-مجسمة-یونانی-مربوط-به-
قرن-دوم-یا-اول-پیش-از-میالد،-منبع:-

)warburg.sas.ac.uksaxl,1933:249

21.جزئی-از-تصویر-
شمارة-10

22.-جزئی-از-تصویر-
15

23.-رأس-الغول،-جزئی-از-
تصویر-16
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ورجاوندبراینباوراستکه»رصدهایثبتشدهدرآن
بهسرعتنهتنهاعنواِنمعتبرترینمنبعدراینموضوع
رادرجهاناسالمپیداکرد،بلكهدرسراسرقرونوسطی
مرجعاصلیطراحیوساختکرههایآسمانیدراروپا
تا کتاب این در ستارگان از صوفی توصیفهای شد.
جهان در علمی مهم مرجع یک بهعنوان سال صدها
گوناگون زبانهای به قرونوسطی در و شد شناخته
اروپاییترجمهشد«)ورجاوند،75:1385(حتیبرخی
محققانبهایننكتهاشارهکردهاندکه»محاسباتصوفی
دربارۀتغییررنگستارگاندرصورتفلكیبرساووش
چناندقیقبودکهکتاباونظرمحافلعلمیدنیارابه
خودجلبکرد«)باباپور،550:1391-551(.آنچهدر
اینرابطهمهماستایننكتهاستکهپسازاستنساخ
این تاریخ400هجری، نسخةصورالكواکبصوفیدر
نسخههمدرشرقوهمدرغربرواجفراوانیافتهبود
ودستنویسهایآنازجملهزیباترینآثارعلمیقرون

وسطابهشمارمیرفت)نصر،174:1394(.بهاینترتیب،
بادرنظرگرفتناینمیزانازاقبالبهکتابصورالكواکب
فلكی صورت که میرسد نظر به زمین، مغرب در
برساووشنیزبدانگونهکهدراینکتابتصویرشده
غربی نگارگر هنرمندان تقلید و الهام مورد است،

قرارگرفتهاست.
حالباتوجهبهاینهمسانیهادربازنماییبرساووش
وپرسئوسدرنگارههایغربیواسالمیومشابهتآنها
بانگارههایمریخ-بهرام،بادرنظرگرفتنسیرتاریخی
نگارههامبتنیبرتقدمنگارهبرساووشدرصورالكواکب
در مریخ بازنمایی تأخر و درغرب آن تقلید و صوفی
نگارگریاسالمیایننكتهنمایانمیشودکهنخستین
تصویرازمردیکهشمشیریدریکدستوسریبریده
دردستیدیگردارددرنسخةصورالكواکبصوفیاست
ونگارهمریخ-بهرامنسخةمونیخکهنخستینتصویراز
مریخاستحدوددوسدهپسازآنترسیمشدهاست؛

24.--مریخ،-برگی-از-عجایب-المخلوقات-قزوینی،-
1096-ه.ق،-نسخة-عثمانی،-موزه-والترز،-منبع:

The Walters Art Museum W.659.14B 

25.--برساووش،-برگی-از-صورالکواکب-
صوفی،-به-تاریخ-1125-م.-محفوظ-در-موزة-

 fol. 63r ,3422-استانبول-به-شمارة
Warburg.sas.ac.uk:منبع

29.-جزئی-از-نگارة-شماره-2814.-جزئی-از-نگارة-شمارة-274.-جزئی-از-نگارة-شمارة-5

26.-پرسئوس،-برگی-از-نسخه-ای-نجومی-
1499-1450-م.،-محفوظ-در-کتابخانة-ملی-وین،-به-

شماره-127-منبع:
Austrian national library-
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بنابراین،باتوجهبهداللتهایموضوعینجومیهمسان
و نحوست بر مبنی مریخ-بهرام، و برساووش میان
جنگطلبیوخصومت،چنداندورازذهننیستکه
نگارگراندربازنماییسربریدهدردستمریخ-بهرام،از

الگویتصویریرأسالغولتقلیدکردهباشند.
بامشاهدۀدقیقترسربریدهدردستمریخ-بهرام،
مشاهده رأسالغول از تقلید و صورتبندی گونهای
مطابق اسالمی، دورۀ نگارگر که گونه بدین میشود.
دارای آنهم که برساووش دست در بریده سر الگوی
طبیعتیمنحوساست،سربریدهایمشابهرأسالغول
خلقکردندوحتیدرمواردیدرجهتخلقمضامین
نورشتههایخونرادرمحل یاجلوههایتصویری و
بریدهشدنسرتصویرکردهاند،اینمهمرابهعنوانیكی
تغییرات و تمثیلی تطبیق اصل کاربستهای از دیگر
تبیین و میتوانشناسایی،درک اینحوزه در خاص

کرد)تصویرشمارۀ28(.
میانجی به معنا انتقال چگونگِی دریافِت و فهم
تصاویریکهدرنگاهاولگاهبیارتباطباهممینمایند،
یكیازکاربردهایرویكرداستحالةآیكونوگرافیکاست.
چارچوب استحالة که میرسد نظر به اساس این بر
اسطورهایپرسئوسدرچارچوبنجومِیبرساووشدر
دورۀاسالمیازطریقتماسمیانفرهنگهادرقرون
میانهرخدادهاست.هنرمندانغربیبهتقلیدصورتهای
نجومیاسالمیپرداختندونقشمایههایشمشیروسر
غولیادیوریشدار)رأسالغول(راازنگارههاینجومی

دورۀاسالمیاقتباسکردند.
صورالكواکب کتاب که میرسد نظر به بنابراین،
صوفیوتوصیفاتیکهازسیاراتثابتارائهدادهاست،
یكیازمنابعاصلیدرتصویرسازیصورنجومیدرهنر
کتب نگارههای در آن نمود که است اسالمی دورۀ
نیز سفالگری و فلزکاری هنرهای در حتی و نجومی
به توجه با درنتیجه، میشود. مشاهده بهکرات
مریخ-بهرام، نگارههای میان موجود همسانیهای
برساووشوپرسئوس،استحالةآیكونوگرافیکبهشكلی
دوسویهرخدادهاست؛نخستاستحالةکلِیچارچوب
به باستان( یونان اساطیر در )پرسئوس اسطورهای
چارچوبنجومی)برساووشدرنجوماسالمی(بدینمعنا

کهصورتاسطورهایسرمدوسابارأسالغولجایگزین
شدهاستودوم؛استحالةجزئیوتغییراتخاصدر
نقشمایههاازصورتفلكیبرساووشبهتصاویرمریخ.
داللت دارای که رأسالغول نقشمایة که گونه بدین
معنایی»نحوست«است،باحفِظمعنادربازنماییهای
مریخ-بهرامکهمطابقمنابعنجومیدارایطبعمنحوس

است،احیاءشدهاست.

نتیجه گیری
درپژوهشحاضر،نگارههایمریخ-بهرامبااستفادهاز
و استحالةکلی انواع نقشمایههاوصورتبندی دانش
رویكرد چارچوب در تمثیلی تطبیق اصل و جزئی
مشاهدۀ با گرفت. قرار بررسی مورد آیكونوگرافی
تصویر تداوِم و تكرار مریخ-بهرام، متعدد نگارههای
شمشیری یکدست با که »مردی ثابِت و قراردادی
برکشیدهوبادستیدیگرسریبریدهراحملمیکند«
انتقال و تغییرات از طیفی که است مهم این گویای
در برساووش و مریخ-بهرام نقشمایههای در مضمون
نسخةصورالكواکبصوفی)400هجری(رخدادهاست.
و بریده« وسِر نقشمایههای»شمشیر معناکه بدین
نگارههای در جنگطلبی« و »نحوست مضمون
برساووش،الگویتصویرینگارگراندربازنماییتصویر
عالوهبراین، است. نجومی نسخههای در بهرام مریخ-
هنرمندان عمیق تأثیر به توجه با میانه دوران مقارن
آن، از تقلید و صوفی صورالكواکب نسخة از غربی
استحالةکلیچارچوباسطورهایپرسئوسبهچارچوب
و نقشمایههای»شمشیر ازمجرای برساووش نجومی
نگارگران که گونه بدین میشود. مشاهده بریده« سِر
غربیدرترسیمپرسئوس،ملهمازنگارههایصورالكواکب
صوفی،رأسالغولرابهجایسربریدۀمدوساقراردادند
کهمجرایانتقاِلمضمون»نحوست«است.درچرخهای
دیگر،نگارگرانایرانی-اسالمینیزباکاربستهایاصل
تطبیقتمثیلیوتغییراتخاصدراینحوزه،سربریدۀ
نسخة برساووش نگارۀ از ملهم را مریخ دست در
صورالكواکبصوفیتصویرکرده،درجهتخلقمضامین
نورشتههایخونرادرمحل یاجلوههایتصویرِی و
بریدهشدنسرترسیمکردهاند.بدینترتیب،اینمقاله
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بهصورتبندِیشبكهایازاستحالههابهمیانجیمتون
نقاشیدورۀ نجومیونقشمایههایموجوددرآندر
روشن پژوهش، این نتایِج دیگر از پرداخت. اسالمی
شدِنجایگاِهنسخههاینجومِیمصّوردرجهِتشناخت
نگارگری در مصّورشده نقشمایههای و فرمها عمیِق
تحلیل روش اتخاذ طریق از مهم این و است ایرانی

آیكونوگرافیکمیسرخواهدشد.

پی نوشت ها
1. vərəθraγna
2.دوشنگیلمندرفصلیازکتابعلمدرایرانوشرقباستان

)1384(بهتبییناینموضوعپرداختهاست.
3. Motif knowledge
4. Transformation
5. Motif
6. General transformation
7. Specific transformation
8. Pseudomorphosis
9.دراسطورهشناسییونانیNinibخدایجنگوکشاورزی
چنانچه و  )/https://www.wordnik.com است.) 
Nergal نرگال و نینیب جایی جابه مسئلة میدانیم،

همچنانمحلمناقشهاست.
10.منظورکالهخوداست.
11.منظورکمربنداست.

فلک 12.بهعنواننمونه:چوبهراماگرگرزششپربرآرد
)دیوان،25( کرمانی ـخواجوی بلرزد. هفتپیكر تن را
آتشییکزهواآبسرتیغاو/خونیخنجرگذارصفدررستم

کمانـخاقانی)دیوان،351(
از تقلید به عثمانی دولت هجری نهم قرن اواخر در .13
حكومتهایتیموریانوترکمانانوبااستفادهازهنرمندان
)فرخ کردند برپا را خود کتابنگاری کارگاههای ایرانی

فر،38:1395(.
14.پیشتراشارهشدکهبیرونینیزدرالتفهیم،مریخراسوار

بردوشیرتوصیفکردهاست)بیرونی:389(.
15.منظورمتولدشدگاناست.هرفرددربرجیمتولدمیشود

وبرایناساسمیتوانسرنوشتاوراپیشگوییکرد.
16. Almagest
17. Ptolemy
Aratea.18کتابیاستنوشتةشاعریونانی،آراتئوسدرقرن
در نجومی، رسالة این در آراتئوس میالد. از پیش سوم
توصیفصورتهایمنطقهالبروجازاسطورههاییونانیبهره
بردهاست.بهعنواننمونهپرسئوسراازاسطورههاییونانی

)Dolan,2007(.بهصورتفلكیانتقالدادهاست

19. Gorgon
20. Medusa
اسالمی دورۀ منابع همان شرقی، منابع از آنها منظور .21

)مانندصورالكواکبصوفی(است.
22.گفتنیاستکهپانوفسكیوساکسل،نگارههایتولیدشده
تلقی عربی نگارههای بهاشتباه را اسالمی دوره ایران در
کردهاندوتمامیاینآثارراذیلمفهومنسخههایعربی
Seznec,Jean:ذکرکردهاند.برایمطالعةبیشتربنگریدبه

)1953(

کتابنامه
بهار،مهرداد.)1375(،پژوهشیدراساطیرایران)پارۀنخستو

پارۀدویم(؛تهران:انتشاراتآگه.
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و ایران در علم ،)1384( دیگران. و هارتنر هنینگ، بیكرمن،
شرقباستان،ترجمةوتحشیه:همایونصنعتیزاده،تهران:

نشرقطره.
بیگباباپور،یوسفوغالمیه،مسعود.)1391(،»معرفینسخه
خطیمنظومهنجومیارجوزۀصورالكواکب؛نویسنده:ابوعلی
پیام مجلة ق(«، 449 )م رازی صوفی عبدالرحمن بن

بهارستان،ش15.
حیدرزاده،توفیق.)1393(،دانشنامهجهاناسالم،ج3:مدخل

برساوش)حاملرأسالغول:برندهسردیو(.
خزایی،محمد.)1386(،»صورتهایفلكیرسالهصورالكواکب
)400هجری(«،کتابماههنر،ش109و110،صص74-

.75
ناصرخسروقبادیانی،)1397(،دیوانناصرخسرو،گردآورندگان

علیاصغرطاهری،محمدطاهری،تهران:داریوش.
رضازاده،طاهر.)1397(،شمایلنگاریصورنجومیدرآثارهنر
اسالمی،مترجم:طاهررضازادهومریمخسروشاهی،تهران:

موسسةتألیف،ترجمهونشرآثارهنریمتن.
رضازاده،طاهر.حبیباهللآیتاللهیومحسنمراثی.)1393(،
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کاربردها؛تهران:سخن.
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